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Kararın Konusu İhale Mevzuatı �le İlg�l� Kararlarİhale Mevzuatı �le İlg�l� Kararlar

S�gorta kapsamındak� g�derler

… tarafından … tar�h�nde …’na �hale ed�len … TL sözleşme bedell� ..nde, all r�sk s�gortası kapsamında olmasına
rağmen deprem neden�yle tünelde meydana gelen hasar �ç�n yüklen�c�ye ödeme yapıldığı anlaşılmıştır.

Söz konusu �ş�n yapım çalışmaları esnasında … yılında bölgede meydana gelen depremler�n … Tünel�ne etk�ler�yle �lg�l�
olarak yüklen�c� f�rma tarafından …ne hazırlattırılan raporda;

“Araz�de yapılan koverjans ölçüm sonuçları değerlend�r�ld�ğ�nde bazı �stasyonlarda çok yüksek deformasyonların
meydana geld�ğ� bunun �se tünelde proje kabul sınırları üzer�nde gerçekleşen deformasyonlar olduğu görülmüştür.
Bunun neden�n�n �se tünel�n daha önceden meydana gelm�ş olası esk� b�r heyelan bölges�nde açılması �le b�rl�kte,
bölgede sık sık meydana gelen depremler olduğu şekl�nde yorumlanmıştır. Depremler�n etk�s� �le oluşan t�treş�mler�n
muhtemelen heyelan bölgeler�n� tet�klemes� �le b�rl�kte yüksek deformasyonlar ve destek s�stem�nde hasarlar meydana
gelm�şt�r.”,

“… Tünel�nde kazı sırasında farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana gelm�şt�r. Daha ayrıntılı değerlend�rmeler
raporun öncek� bölümler�nde sunulmakla b�rl�kte, özell�kle … dönem�ndek� depremler�n sonrasında tünel�n bazı
kısımlarında hasarlar oluşmuştur… Dolayısıyla s�sm�k hareketler�n tünel etrafındak� kaya kütles�n� etk�led�ğ� (tet�kled�ğ�)
ve sonuç olarak da destekleme s�stem�nde hasara neden olduğu düşünülmüştür.”

�fadeler� yer almaktadır.

Bu rapor üzer�ne, proje rev�zyonuna g�d�lerek tünelde �y�leşt�rmeler yapılmış ve bedel� �ş artışı kapsamında ödenm�şt�r. İş
artışı kapsamında yapılan ödemeler�n b�r kısmı tüneldek� �y�leşt�rmelerden (bulon, süren, n�ha� beton �malatlarının
n�tel�kler�n�n değ�şt�r�lmes�) kaynaklanmakta �ken, b�r kısmı da deprem neden�yle hasar gören �malatların yen�den �kmal
ed�lmes�nden kaynaklanmaktadır.

Yapım İşler� Genel Şartnames�’n�n;

9’uncu maddes�nde,

“Yüklen�c�, �şyer�ndek� her türlü araç, malzeme, �hzarat, �ş ve h�zmet mak�neler�, taşıtlar, tes�sler �le sözleşme konusu
yapım �ş�n�n korunmasından 43 üncü madde hükümler� d�kkate alınmak şartı �le �şe başlama tar�h�nden kes�n kabul
tar�h�ne kadar sorumludur. Bu sebeple yüklen�c�, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler� Kanununun 9 uncu maddes�
hükümler� dah�l�nde; �şyerler�ndek� her türlü araç, malzeme, �hzarat, �ş ve h�zmet mak�neler�, taşıtlar, tes�sler �le sözleşme
konusu �ş �ç�n, �ş�n özell�k ve n�tel�ğ�ne göre �hale dokümanında bel�rt�len şek�lde, �şe başlama tar�h�nden geç�c� kabul
tar�h�ne kadar geçen süre �ç�nde oluşab�lecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın g�b� doğal afetler �le
hırsızlık, sabotaj g�b� r�sklere karşı “�nşaat s�gortası (bütün r�skler)”, geç�c� kabul tar�h�nden kes�n kabul tar�h�ne kadar
geçecek süreye �l�şk�n �se yürürlüktek� İnşaat S�gortası (Bütün R�skler) Genel Şartları çerçeves�nde kapsamı �hale
dokümanında bel�rt�len gen�şlet�lm�ş bakım devres� tem�natını �çeren s�gorta yaptırmak zorundadır.”,

26’ncı maddes�nde,
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“(1) Olağanüstü haller ve doğal afetler�n �şyerler�nde ve yapılan �şlerde meydana get�receğ� hasar ve zararlar �le
s�gortalanab�l�r r�skler (all r�sk) s�gorta kapsamında bulunduğundan yüklen�c�, bu hasar ve zararlar �ç�n �dareden h�ç b�r
bedel �steyemez. Ancak bu hasar ve zararlardan meydana gelecek gec�kmeler �ç�n yüklen�c�ye gerekl� ek süre ver�l�r.”,

hükümler� yer almaktadır.

Yüklen�c�n�n yaptırmış olduğu İnşaat Bütün Tehl�keler Pol�çes�nde de deprem, s�gorta tem�natları kapsamında yer
almaktadır.

Bu hükümler uyarınca, deprem neden�yle yapıda meydana gelen hasarlar all r�sk s�gortası kapsamında olduğundan, bu
hasarlara karşılık yüklen�c�ye ödeme yapılması sonucu oluşan … TL kamu zararının sorumlularına müştereken ve
mütesels�len ödett�r�lmes�ne karar ver�lmes� gerekmekte �se de bu tutar … tahs�l ed�ld�ğ�nden �l�ş�lecek husus
kalmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’�nc� maddes� uyarınca �şbu �lamın tebl�ğ tar�h�nden �t�baren altmış gün �çer�s�nde
Sayıştay Temy�z Kurulu nezd�nde temy�z yolu açık olmak üzere oy b�rl�ğ�yle karar ver�ld�.


